Boswachterspad Ter Wupping
Wandelen door Westerwolde

GISteam - huibertsa

“Achter iedere bocht
wacht je een nieuwe
verrassing”
Jelka Vale
Boswachter Westerwolde

(
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Startpunt
Parkeerplaats tegenover
Molenpaal 3,
9591 CP Ontswedde
Lengte: 9 kilometer
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 andelend langs de 40 akkers zie je een diversiteit
W
aan gewassen, zoals boekweit, haver en koolzaad.

3 	Boswachter Jelka staat graag stil op het vlonder,

waar je uitkijkt op het beekdal, ingesloten door
de oude essen. In het voorjaar staat het beekdal in
bloei.

4 	De dikke eiken in het bos laten tijdens de herfst een

prachtige kleurenshow zien.
5 	Wandelend over dit pad, zie je hoe rivierduinen het

landschap hebben vormgegeven.
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van de Mussel Aa en de oude essen.
De hoogteverschillen in het landschap zijn een
overblijfsel van de IJstijd.
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1 	Beklim de uitkijktoren en kijk uit over het beekdal
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Met de auto

DOOR DE B

Startpunt parkeerplaats Molenpaal
bereik je via de Wessinghuizerweg
Boswachterspad 9 km

in Onstwedde (met navigatie kom
je aan de verkeerde zijde van de
Molenpaal).

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte is
bushalte Boslaan. Vanaf hier is het
nog 1,1 km lopen naar de
startlocatie.
www.staatsbosbeheer.nl/
boswachterspaden

Boswachterspad Ter Wupping
De route start op de parkeerplaats tegenover de woning op de
Molenpaal 3. Loop vanaf de parkeerplaats tussen het weiland en de houtwal.
Steek de stuw over en ga rechtsaf (bij paal met blauwe kop). Na 20 meter
ga je links, langs de bosrand en volg je het pad tot aan de vlonder. Voor de
vlonder ga je linksaf. Je loopt het wandelpad op, met aan de rechterkant de
Mussel Aa. Je loopt zo naar de uitkijktoren. Tip: beklim de uitkijktoren en
geniet van het uitzicht over het beekdal van de Mussel Aa 1 .

Vlak voor de uitkijktoren ga je linksaf.

over. Volg dit pad (rechts aanhouden)

groeien jeneverbessen. Steek het

Loop tot aan het fietspad. Hier ga je

tot aan de Engelskesbrug (Veelerweg).

grasland over en buig (net voor de

rechts. Je passeert een bruggetje over de

Ga over de brug direct naar links. Volg

paaltjes) linksaf. Loop tot het zandpad

Mussel Aa. Links zie je een voorde. Dit is

de Ruiten Aa tot in de S-bocht in de Rui-

een doorwaadbare plaats. Hier zie je aan

ten Aa en ga dan rechts naar de

de rechterkant nog een stuw liggen van

Meiënweg. Sla hier rechtsaf (als je 330

voor de inrichting naast de huidige

meter naar links loopt, ga je naar de

Mussel Aa Kanaal

Mussel Aa. Hier zie je goed hoe breed de

Geselberg, een monument voor de

Voor de brug sla je rechts af. Je

Mussel Aa was voor de huidige

slachtoffers van de heksenvervolging in

wandelt dan aan de rechterzijde van

in-richting.

Westerwolde).

het Mussel Aa Kanaal.
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en ga hier rechts. Bij de verharde

weg (Ter Wuppingerweg) ga je links.

Na 550 meter ga je rechts af (hier staat
Volg het fietspad langs de es of esch

Het fietspad gaat over in een verharde

een paal met een rode kop, dit is de 2e

(= akker). Op een gegeven moment gaat

weg. Bij de kruising Meiënweg/

paal die je op dit stuk route langs het

het fietspad over in een schelpenpad.

Veelerweg ga je schuin links het

kanaal tegenkomt). Volg deze route

Volg dit fietspad tot het overgaat in een

wandelpad tussen de houtsingel en de

tot aan de verharde weg (Ter

verharde weg. Op deze plek (bij

akker op, herkenbaar aan de geel/paarse

Wuppingerweg). Ga hier rechts en na

t-splitsing) sla je links de Westeresch op

paal. Aan het eind van dit pad sla je

30 meter links (het eerste pad aan de

(Wijt-langerweg).

rechtsaf langs de rand van de akker.

linkerkant).

Loop over de vlonder naar de verharde

Natuurinclusieve
landbouw

weg (Veelerweg). Hier ga je rechtsaf. Bij

Volg dit pad tot de t-splitsing. Hier sla

de eerste weg links, sla je linksaf

je linksaf. Volg dit pad

Op deze es vind natuurinclusieve

(Jaskampenweg). Direct na de brug sla je

vlonder met leuning. Na de vlonder ga

landbouw plaats. Voor de ruilverkaveling

linksaf.

je rechts en na 30 meter weer links

bestond deze es uit 140 akkers, in 2017
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tot de

(paal met rode kop). Op de t-splitsing

uit 8 akkers en sinds 2018 weer uit 40

Oude Loo

akkers. Er worden 9 verschillende

Na 60 meter gaat er een pad rechtsaf

om het huis (Ter Wuppingerweg 9) en

gewassen geteeld, waaronder boekweit,

(voor de slagboom). Ga dit pad in. Je

volg het pad, langs de Ruigeberg (een

wandelt nu langs de rand van de es met

oude rivierduin) tot de vlonder.

voeder-biet, haver en veldboon
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.

ga je rechts en direct weer rechts. Loop

Ook zijn er vogelakkers. Volg dit pad en

aan de linkerkant het oude Loo (de

ga op de splitsing links (paaltjes met

beek). Volg het pad links over de vlonder

Ga nu over de vlonder en volg het pad

en wandel dwars over de es (over het

weer langs de bosrand. Voor het water

blauwe kop).
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pad). Zodra je de bomen bereikt, loop je

even rechts en dan weer links over de

tussen de vennen (paal met rode kop).

stuw en volg daarna het pad weer

Na het stukje bos (aan de rechterkant)

Zodra je bij het grasland komt, zie je aan

tussen het weiland en de houtwal

ga je rechts via de vlonder de Mussel Aa

de rechterkant heide. In dit heideveld

terug naar de parkeerplaats.

Vlonder

